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Geachte lezer,
Het verheugd ons, u deze speciale studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u
door deze speciale studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als
iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden ….. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag
met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van
Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van
Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het
zonder vooringenomenheid te lezen.
Vragen, die er bij het lezen van deze speciale studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover
dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze speciale studie of over het Woord
van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze speciale studie gaat bestuderen, u uw
God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest
zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze speciale studie
tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met
het verstand en met rede is deze speciale studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht
toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.
Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19
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Zoals Israël het een korte tijd onder Salomo beleefde, ofschoon het niet te vergelijken is met wat komt,
zo heeft de Gemeente het ook een korte tijd beleefd in Jeruzalem. Maar dit is nog niets, vergeleken bij
wat ons wacht, als Christus Zijn Opstandingsheerlijkheid gaat geven aan het Lichaam.
Als straks de Heer bij Zijn komst ons haalt, op het teken van de Vader, wanneer alle leden tot het geloof
in Christus gekomen zullen zijn, dan zal het openbaar worden, dat Jezus Overwinnaar en onze Deur en
Toegang is, die ons brengt in de volmaaktheid en in de uiteindelijke verlossing. Dan zien wij ook een
volmaakte Gemeente; want zolang die Gemeente hier op aarde is en nog niet volmaakt verlost is, kan er
nog geen volmaakte Gemeente zijn.
Maar als zij volmaakt is, dan gaat de Gemeente pas functioneren, want zij is geen priesterlijk Koninkrijk,
maar een Koninklijk Priesterdom.
Daar spreken ook de vier pilaren van, waar het Voorhangsel aan bevestigd is. Dat lezen wij in Ex.
26:31-33. “Gij zult een voorhangsel maken van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd
fijn linnen; met kunstig geweven cherubs zult gij het maken. Gij zult het hangen aan vier pilaren van
acaciahout, met goud overtrokken, van gouden haken voorzien, op vier zilveren voetstukken. Gij zult het
voorhangsel onder de haken hangen en daarheen, binnen het voorhangsel, de ark der getuigenis
brengen, zodat het voorhangsel voor u scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heiligen”.
Dit Voorhangsel was dus bevestigd aan vier Pilaren.
Wij willen eerst de symboliek nagaan van deze Pilaren. Bij de Poort, die ons Jezus laat zien in Zijn
vernedering, Zijn vleeswording, zien wij óók vier pilaren en wij weten, dat de symbolische betekenis
daarvan is, dat Christus in het vlees gekomen is, ons door God gegeven, die zegt: “Komt allen tot Mij”.
Deze vier pilaren tonen iets aan de wereld, aan diegenen, die nog buiten staan en in de zonde leven,
want deze vier pilaren zijn het beeld van de vier evangeliën, geschreven door Matteüs, Marcus, Lucas
en Johannes, de vier evangelisten, die tezamen dat éne evangelie van Jezus Christus moesten
schrijven, maar zo, dat iedere evangelist een bepaalde zijde van Jezus naar voren moest brengen.
Mattheüs laat Hem bijzonder zien als de van God geboren en gezalfde Koning, de Messiaansekoning,
de Zone Davids. Marcus toont Hem ons als de dienstknecht des Heren, die kwam om te dienen, om de
wil van Zijn Vader te volbrengen, en Zichzelf als een Offerlam te laten slachten. Lucas toont hem
bijzonder als de Zoon des Mensen: Jezus Christus is waarlijk mens geworden, heeft de menselijke staat
aangenomen, doordat Hij van God een menselijk lichaam ontving, dat verwekt was door de Heilige
Geest in de moederschoot van de maagd Maria, opdat Hij ook deel zou hebben aan het menselijke
geslacht van Adam.
Johannes toont ons Jezus Christus bijzonder als de Eeuwige Zoon van God, die het Woord is. “In den
beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God”. (Joh. 1:1).
Maar in deze vier Pilaren, waarop het Voorhangel bevestigd is met de gouden haken, zien wij het
voorgaande in de volle zin terug. Maar nu is de symboliek niet die van de vier evangelisten, maar van
Zijn Heerlijkheid en Zijn Hoedanigheden.
Hij is namelijk de Koning der koningen, dat is ten eerste. Ten tweede is Hij ook eeuwig dienstknecht
van Zijn Vader, want Hij volvoert altijd de wil van Zijn Vader tot in alle eeuwigheden. Ten derde is Hij
ook de Eerstgeborene van een nieuw mensengeslacht, de Eersteling, en daarom ook voor eeuwig
Hogepriester, want Zijn mens zijn is een middelaarschap. Ten vierde is hij ook de eeuwige Zoon van
God.
Wat wil dit nu voor ons, de Gemeente, zeggen? Dat straks de Here Jezus, wanneer Hij als haar Hoofd
en Hogepriester Zijn ganse Gemeente geheiligd en toebereid heeft, en de Gemeente dus klaargemaakt
is door Hem, Hij op de wolken komt, om haar op te nemen.
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Dan gaat alles in vervulling voor allen, die van Christus zijn, want dan gaat er voor ons een deur open in
de hemelen, en valt het sterfelijke lichaam af.
Zij, die van tussen de doden uit opstaan, komen ook in een verheerlijkt lichaam tegelijk met ons in de
hemel, om dezelfde heerlijkheden, die Hij heeft, te ontvangen. Wij zullen dan met Hem koningen zijn,
ook eeuwige dienstknechten en priesters en wij zullen ook zonen van de levende God zijn. Dit lezen wij
in Openbaring 5:9-10. (lezen). Nu niet. Nu zijn wij nog in de vernedering, gelijk Hij toen was in Zijn
vernedering. Maar als dat heerlijke ogenblik aanbreekt, dan krijgen wij ook het koningschap met Hem.
In Openbaring 21:9 zien wij, hoe de Gemeente in het hemelse Jeruzalem de Vrouw des Lams is. “En er
kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en
hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams”.
Openbaring 21:7 zegt. “Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij
een zoon zijn”. Want het is des Vaders welbehagen, dat Hij, de Eersteling zal zijn onder vele broederen.
Als Jezus hier de bouw van Zijn Gemeente voltooid heeft, dan komt Hij en dan gaan wij door deze
wonderbare Deur (Openbaring 4:1) met verheerlijkte opstandingslichamen, aan Hem gelijkvormig.
De Gemeente zal ook dezelfde heerlijkheid ontvangen, die Hij heeft. Wij zullen wel koningen zijn, maar
Hij is de Koning der koningen. Wij mogen priesters zijn, maar Hij is de Hogepriester. Wij mogen zonen
van God zijn, maar Hij is de Eerstgeborene, die ons ook geheiligd heeft en gekocht. Zo zien wij dus de
betekenis van deze Pilaren en daarom zijn zij ook met goud overtrokken. Zij hebben de heerlijkheid
Gods, zoals Hij Zelf die heeft.
Nu komen wij tot het volgende. Wat is het eerste wat wij zullen zien in het Heilige der Heiligen, als wij als
kinderen Gods, straks hier doorheen gaan en komen bij de Troon van God, waar Jezus Christus onze
plaats bereid heeft. Namelijk de Ark met de cherubs der heerlijkheid, de Troon van God!
Nu gaan wij over de Ark spreken en lezen daartoe in Ex. 25:10-22. “Zij moeten dan een ark van
acaciahout maken, twee en een halve el lang, anderhalve el breed, en anderhalve el hoog. Gij zult die
overtrekken met louter goud; van binnen en van buiten zult gij die overtrekken en er rondom een gouden
omlijsting op maken. Gij zult er vier gouden ringen voor gieten en die bevestigen aan de vier voetstukken
en wel twee ringen aan de ene zijwand en twee ringen aan de andere zijwand. Gij zult draagstokken van
acaciahout maken en die met goud overtrekken. Gij zult de draagstokken steken in de ringen aan de
zijwanden van de ark, om daarmee de ark te dragen. De draagstokken zullen in de ringen van de ark
blijven, zij zullen er niet uit verwijderd worden.
In de ark zult gij de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. Ook zult gij een verzoendeksel van louter goud
maken, twee en een halve el lang en anderhalve el breed. En gij zult twee cherubs van goud maken, van
gedreven werk zult gij ze maken, aan de beide einden van het verzoendeksel. Maak één cherub aan het
ene einde en één cherub aan het andere einde; uit één stuk met het verzoendeksel zult gij
de cherubs op zijn beide einden maken. De cherubs zullen twee vleugels uitgespreid houden naar
boven, met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander gericht; naar
het verzoendeksel zullen de aangezichten der cherubs gericht zijn.
Gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen en in de ark zult gij de getuigenis leggen, die Ik u
geven zal. En Ik zal dáár met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs op
de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal”.
Wij komen nu tot het allerlaatste voorwerp, dat ook het allervoornaamste is van de Tabernakel. Wij
hebben in deze Tabernakel studie gezien, dat alles Christus is: in Hem en door Hem is alles!
Zagen wij in de Poort Zijn vernedering, in het Brandofferaltaar Zijn offer, in het koperen Wasvat Hem als
Reiniger enz., in de Ark zien wij Jezus Christus pas zoals Hij werkelijk is. Zo heeft nog niet één
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sterveling Hem aanschouwd, dit leert de Schrift ons. Wij hebben Hem nog niet gezien, zoals Hij werkelijk
ten volle is. Ook weet niemand, wat Zijn werkelijke Naam is.
Hij heeft een Naam, die niemand weet dan de Vader en Hijzelf, dat staat in de Openbaring van Jezus
Christus. Die Naam drukt uit, wie Hij werkelijk is. Hoe meer wij het eindpunt naderen, des te groter wordt
de Christus. Op het laatste wordt Hij zo groot, dat de grenzen tussen Vader en Zoon voor ons haast
uitgewist worden: want Hij is inderdaad God uit God!
Johannes, de Apostel, heeft Hem tijdens Zijn wandeling in het vlees, van heel nabij gekend, gezien,
betast en Hij mocht dikwijls aan Zijn borst liggen, maar hij zag Hem in dat vernederde vlees; Zijn
heerlijkheid was als het ware verborgen in het lichaam van vernedering. Daarna mochten de apostelen
Hem ook zien na Zijn opstanding, wat veel meer was.
Drie apostelen mochten Hem ook zien in Zijn heerlijkheid als Koning op de berg Thabor, de berg der
verheerlijking, toen Zijn gedaante veranderde in blinkend wit licht. Toch zagen zij maar één zijde van Zijn
heerlijkheid.
Maar als Johannes, de Apostel, die toch al een zeer geheiligd man geworden was in de loop der jaren –
hij was ± 90 jaar oud – Jezus Christus ziet verschijnen op het eiland Patmos in Zijn Hogepriesterlijke
heerlijkheid, is die glans en heerlijkheid zo groot, dat Johannes als dood aan Zijn voeten valt. Hij kon die
heerlijkheid niet verdragen. Toch zag hij Hem nog niet, zoals Hij in werkelijkheid is.
Die glans zouden wij ook in ons sterfelijk lichaam niet kunnen verdragen. Dit is, wat wij hier in de Ark
zien. Wij komen dus tot iets zeer geweldigs en verhevens. Wij willen de symboliek van de Ark zien, die
ons de Christus beschrijft.
In Ex. 25 zegt God, dat de kinderen Israëls een Heiligdom moeten maken. Dit moeten zij precies maken,
zoals de Heer het hun zegt. Laten wij het nogmaals lezen. Ex. 25:10-22. ““Zij moeten dan een ark van
acaciahout maken, twee en een halve el lang, anderhalve el breed, en anderhalve el hoog. Gij zult die
overtrekken met louter goud; van binnen en van buiten zult gij die overtrekken en er rondom een gouden
omlijsting op maken. Gij zult er vier gouden ringen voor gieten en die bevestigen aan de vier voetstukken
en wel twee ringen aan de ene zijwand en twee ringen aan de andere zijwand. Gij zult draagstokken van
acaciahout maken en die met goud overtrekken. Gij zult de draagstokken steken in de ringen aan de
zijwanden van de ark, om daarmee de ark te dragen. De draagstokken zullen in de ringen van de ark
blijven, zij zullen er niet uit verwijderd worden.
In de ark zult gij de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. Ook zult gij een verzoendeksel van louter goud
maken, twee en een halve el lang en anderhalve el breed. En gij zult twee cherubs van goud maken, van
gedreven werk zult gij ze maken, aan de beide einden van het verzoendeksel. Maak één cherub aan het
ene einde en één cherub aan het andere einde; uit één stuk met het verzoendeksel zult gij
de cherubs op zijn beide einden maken. De cherubs zullen twee vleugels uitgespreid houden naar
boven, met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander gericht; naar
het verzoendeksel zullen de aangezichten der cherubs gericht zijn.
Gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen en in de ark zult gij de getuigenis leggen, die Ik u
geven zal. En Ik zal dáár met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs op
de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal”.
Het eerste, dat zij moeten maken, is de Ark. Vers 10 zegt, zij moeten een Ark van acaciahout maken. De
Ark is dus vóór alle dingen gemaakt. In Col. 1:15-18 staat. “Hij is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en
die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij
overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle
dingen hebben hun bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin,
de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is”.
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Jezus Christus was dus de Eerste, daarom moet ook de Ark het eerst gemaakt worden. Hij, Jezus, kon
zeggen in Joh. 8:58. “Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik”. Hij
is voor alle dingen.
Het tweede, dat wij vinden in Ex. 25 vers 11. Daar lezen wij, dat de Ark overtrokken moet worden. “Gij
zult die overtrekken met louter goud; van binnen en van buiten zult gij die overtrekken en er rondom een
gouden omlijsting op maken”.
Wat wil dat zeggen? Dat Jezus Christus, zowel uitwendig als inwendig de heerlijkheid Gods heeft. Al de
heerlijkheid van de onzichtbare God is in Hem. Hebr. 1:1-2 zegt. “Nadat God eertijds vele malen en op
vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons
gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld
geschapen heft”.
God heeft in Christus gestalte gekregen. Zo is deze Ark van binnen en van buiten van louter goud.
In de Ark lagen drie dingen. Wij vinden dit in Hebr. 9:4. “met een gouden reukofferaltaar en de ark des
verbonds, rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna, de
staf van Aäron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds”.
Deze drie voorwerpen (drie is het getal van God) zijn dus de wetstafelen, de bloeiende staf en de
gouden kruik met het manna, beelden uit al de volheid, die er in God en in Christus is. Col. 1:19 zegt:
“Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken”.
En Col. 2:9 zegt: “want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk”. Alles, wat in God de Vader
is, is in Christus. Is dat niet wonderbaar! God zegt tegen Mozes: “Laat de kinderen Israëls Mij een
Heiligdom maken, opdat Ik in het midden van hen kan wonen”.
De Tabernakel was dus in ruime zin, een woonplaats van God; in engere zin was het een tent en in de
allerengste zijn was het de plaats, waar God woning maakte, in het Heilige der Heiligen, precies tussen
de cherubs der heerlijkheid op de Ark. De Ark is dus in werkelijkheid de Troonzetel, de Rustzetel van
God, de Vader. God vindt Zijn heerlijkheid, Zijn rust in het Lam.
Jezus Christus is de zetel Gods. Wij kennen het lied 809: “Op het Godslam rust mijn ziele”. Waar God
Zijn rust in kan vinden, kan ik ook mijn rust vinden, want God rust op Hem en in Hem. Kijkt u maar in
Openbaring 4; daar mag Johannes, de Apostel, als hij door Gods Geest in een bijzondere heerlijkheid
gebracht wordt en in een geestverrukking komt, door een geopende Deur binnengaan, waar hij de Troon
van God ziet, zoals ook wij straks door die geopende Deur binnen zullen gaan.
Johannes heeft het voor ons een kort moment mogen beleven. Hij ziet dan het eerst een Troon staan.
En als wij binnen komen in het Heiligdom, zien wij direct de Ark, dat is de Troon van God, dat is
Christus, gelijk Hij werkelijk is. Als Johannes die Troon van God ziet, ziet hij in het middelpunt ook de
oudsten, die op de Troon zitten en waar alle hemelse wezens zijn. Het is ook het middelpunt van heel de
schepping, dat is …. Jezus Christus.
Openbaring 5:6 zegt: “En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der
oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods,
uitgezonden over de gehele aarde”.
Jezus Christus is het centrum van Gods Troon, Hij zit er niet alleen als Hogepriester voor ons in de
Troon, maar Hij is Zelf die Troon, want alles is in Hem. Het gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid.
Wij gaan terug naar Ex. 25:22. “En Ik zal dáár met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen
de beide cherubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat Ik u voor de Israëlieten
gebieden zal”.
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Daar was de plaats, waar de mens tot God kon komen en God tot de mens. “Hier zal ik met u
samenkomen”, zegt God, “op geen andere plaats”. Wat zien wij dus? Deze Ark is het enige middelpunt
en middelaar tussen God en de mens. Daarom hebben wij ook maar één Middelaar tussen God en de
mens, geen Maria of één of andere heilige, maar Jezus Christus.
Wij lezen in 1 Tim. 2:5. “Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de
mens Christus Jezus”. Hier alleen is de plaats, waar God de mens ontmoet en de mens weer God kan
ontmoeten, in Christus, bij Hem. Hij, de enige Middelaar.
God heeft ons in Hem iets wonderbaars gegeven. Dat is ook het centrale punt van de verzoening, want
al het bloed, dat gestort werd voor zonde en schuld zou totaal waardeloos blijken, als het niet
binnengedragen en gesprengd werd op die plaats: God moest het zien. Daarom is ook Jezus Christus
met Zijn eigen bloed ingegaan voor Gods aangezicht, om eeuwige verlossing en verzoening aan te
brengen.
De Ark is dus ook het centrum van de verzoening. In Ex. 25:22b zegt God ook: “….. daar zal Ik over
alles met u spreken, wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal”. Nergens anders spreekt God tot de
mens, dan alleen op die plaats. Daarom is Jezus Christus ook het Woord van God.
In het Oude Verbond heeft God vele malen gesproken en dat was ook door Christus, maar dat was nog
een verborgenheid. Maar in het laatst der dagen heeft hij nog tot ons gesproken door de Zoon!
Enkele dwaalleringen menen, dat er nog meer openbaringen zullen komen. Ik denk o.a. aan de dwaling
van de Mormonen waar een engel nog een latere openbaring heeft gegeven, maar God spreekt door
Zijn Zoon, niet door engelen.
In het Nieuwe Testament staan de engelen aanbiddend te luisteren; in het Oude Verbond hebben
engelen bemiddeld, in het Nieuwe Testament niet meer. Nu gaan wij zien, wat de Ark nog meer voor ons
betekent, ook in ons dagelijks leven.
Deze Ark had veel verschillende namen in het Oude Verbond: Ark der getuigenis, Ark des Verbonds, Ark
Gods, Ark des Heren, Ark van Godssterkte, Ark van de Here der ganse aarde, enz. In het Nieuwe
Testament heeft Jezus Christus vele namen, waar in al Zijn heerlijkheid geopenbaard wordt.
Openbaring 19:12 zegt: “En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij
droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf”. Zijn Naam is Jezus, de Christus; Hij wordt
ook Lam Gods genoemd, ook Woord Gods, ook Here, enz. Hij is ook de Wijsheid. Al deze namen laten
een bepaalde hoedanigheid zien, zoals Hij voor ons wil wezen.
In het Oude Testament lezen wij in Ex. 25:21. “Gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen en in
de ark zult gij de getuigenis leggen, die Ik u geven zal”. Vers 22 spreekt van “de ark der getuigenis”.
Die getuigenis zijn de twee tafelen der Wet. Deze heilige Wet wil de volmaakte wil van God tot
uitdrukking brengen. In Ps. 40:7-9 lezen wij. “In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen, – Gij
hebt mij geopende oren gegeven –, brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd. Toen zeide ik: Zie,
ik kom; in de boekrol is over mij geschreven; ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn
binnenste.
De volmaakte Wet van God was in Hem, in Christus. Hij is volmaakt gehoorzaam. Zo is Jezus Christus
gekomen in de volheid der tijden, geboren uit de maagd, geboren onder de Wet. In Zijn menselijke staat
kreeg Hij ook deel aan de Joodse gemeenschap, Hij is als Jood geboren en Hij heeft in deze
vernederde, menselijke staat onder de Wet geleefd.
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Maar Hij heeft deze Wet volmaakt gehouden, want die Wet was in Zijn binnenste. Hij kon niet anders,
dan die Wet doen, want Hij had lust, om de wil van Zijn Vader te doen. Hij was in alles de gehoorzame
mens en dienstknecht! Hij zei: “Dit is Mijn spijs en drank, dat Ik doe de wil Mijns Vaders”.
Zo heeft Hij volmaakt de Wet volbracht. Toen heeft Hij onze zonden, onze overtredingen op Zich
genomen in Zijn Lichaam, voor ons, die allemaal deze Wet hebben overtreden. Daarom stonden wij
onder de vloek van God. Die Wet veroordeelt ons tot de vervloekingsdood, tot een eeuwige
verdoemenis. Nu Hij deel gekregen had aan de menselijke staat, nam Hij al onze ongerechtigheden op
Zich.
Toen werd Hij onder die wet veroordeeld in onze plaats en Gods toorn kwam over Hem. Zo werd de eis
van Gods Wet vervuld. Hij gaf Zich, als een slacht- en zondoffer voor ons allen! Zo stierf Hij in onze
plaats onder het oordeel van de wet en dus stierf Hij voor die wet. Zo heeft Hij voor ons allen, die in Hem
geloven en Hem aannemen, ook de Wet volbracht, die u en ik niet konden volbrengen. Hij heeft het voor
ons gedaan!
Als iemand de wet heeft overtreden en naar die wet zijn volle straf heeft ontvangen, dan is hij verder vrij
van die wet. Jezus Christus stierf voor ons de zondedood, de vloekdood en zo is de wet aan ons
voltrokken. Daarom zegt Paulus in Gal. 2:19-20. “Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om
voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar
Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van
God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven”.
Toen Jezus stierf aan de vloekdood, stierf Paulus en ook allen, die in Hem geloven. Ik ben met Christus
gekruisigd en met hem gestorven, onder de wet veroordeeld, voor de wet gestorven. Wij leven nu in
Christus, halleluja!
Paulus zegt: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leeft ik, dat is, niet meer ik, maar Christus leeft in
mij”. Hij is nu mijn leven en als wij nu in Christus zijn, zijn wij niet alleen maar dood van Zijn dood
geworden, maar ook leven van Zijn leven en met Hem opgestaan in nieuwheid des levens,
wedergeboren.
De nieuwe mens, die geboren is uit God, heeft diezelfde wet nu ook in zijn binnenste. Uw nieuwe mens
heeft de volmaakte wet van God in zich; de nieuwe mens kan dus niet zondigen. Als wij nu zondigen,
doen wij dat door het oude lichaam. Die in Christus geboren is, is volmaakt. Alles, wat wij aan ware
gerechtigheid en heiligheid Gods, aan het waarachtige en Goddelijke leven bezitten, hebben wij van God
ontvangen in Christus, en al het andere is van uzelf en heeft geen waarde.
Tracht het ook niet vroom en goed te maken, maar leg het af. De oude mens is God een gruwel en is
allang gestorven. Wat had ik lang moeite met mezelf, maar het is me geopenbaard door Gods Geest.
Wij willen voor Hem leven, zoals het behoort, maar uit onszelf lukt het niet. Ik dank God, dat hij me
hiervoor de ogen heeft geopend. Hij, Jezus Christus, is nu mijn leven en Hij, die het beloofd heeft is
getrouw, die het ook doen zal.
Hij zal mij maken gelijk Hij is; dat is Zijn werk: geen vlees zal roemen. Ik zal ontvangen Zijn
volmaaktheid, zoals Hij is. Dit ontvang ik uit genade, uit Hem. Zo is Jezus Christus het einde der wet
voor allen, die geloven, omdat nu de volmaakte wet Gods in ons is, en werkzaam is door de Heilige
Geest. De Christus in ons. Het wonderbare werk in ons zal Hij voortzetten tot de dag der voleinding. “Wij
zullen Hem zien, gelijk Hij is en aan Hem gelijk zijn”.
Laten wij God danken voor deze wonderbare gaven van Zijn Zoon, en laten wij Hem grootmaken in die
Zoon, die ook wonderbaar groot is en Die zich uit liefde heeft overgegeven aan ons. Niet alleen heeft Hij
die liefde gegeven aan het kruis, maar Hij geeft nog elke dag Zijn leven aan ons. Hij wil Zijn leven aan
ons kwijt, totdat wij geheel in Hem, aan Hem gelijkvormig geworden zijn, zodat Christus alles en in allen
zal wezen.
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Tot zover, volgende week gaan we verder.
Amen.
De Heer Zegene u.
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